
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hampir 

menyentuh semua bidang yang ada saat ini, tak terkecuali bidang kedokteran. 

Pada bidang kedokteran saat ini sudah banyak memanfaatkan teknologi untuk 

membantu peningkatan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat luas, seperti 

CT scan, USG, sistem CAT (Computerized Axial Tomography), SPECT (Single 

Photon Emission Computer Tomography) dan Sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit. Demikian juga dengan salah satu bidang spesialis ilmu kedokteran, yaitu 

bidang kedokteran gigi.  

Gigi dan mulut adalah organ tubuh yang ada pada wajah keduanya 

sangatlah penting, karena berawal dari penyakit yang ada pada gigi dan mulut  

dapat menyebabkan penyakit lain yang muncul. Berangkat dari hal ini peneliti 

akan merancang sistem berpengetahuan berbasis pakar yang akan bekerja 

layaknya seorang pakar/ahli. Sistem ini membantu untuk mendiagnosa penyakit  

gigi dan mulut pada manusia. 

 Penelitian ini menerapkan ilmu komputer dibidang kedokteran terutama 

untuk masalah penyakit pada gigi dan mulut dengan menggunakan konsep sistem 

pakar. Sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi 

pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah 

seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli (Kusumadewi, 2003 : 109).  

Dengan menggunakan sistem pakar, pasien terbantu untuk mengetahui penyakit 

yang diderita. Pasien cukup memilih gejala-gejala penyakit yang dirasakan yang 



2 
 

kemudain diproses oleh sistem pakar dan dari rule base  akan menampilkan hasil 

diagnosa penyakit dan solusi. Menerapkan sistem pakar kedalam komputer dapat 

menghasilkan beberapa manfaat seperti keakurasian, kecepatan dan dapat diakses 

dimanapun. 

Kesehatan sangatlah penting bagi manusia karena dengan tubuh 

yang sehat manusia mampu melakukan aktifitas dengan maksimal, oleh 

sebab itu perlu kesadaran pribadi untuk menjaga kesehatan, seperti firman 

Allah didalam Al-qur’an yang berbunyi “Dan belanjakanlah (harta 

bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Allah menyukai orang-

orang yang berbuat baik”.(Q.S. Al-baqarah :195). Tak terkecuali pada 

kesehatan gigi dan mulut, tetapi kesehatan gigi dan mulut belum menjadi 

prioritas yang utama bagi sebagian orang, seperti yang kita ketahui gigi 

dan mulut merupakan pintu gerbang masuknya kuman dan bakteri 

sehingga dapat mengganggu kesehatan organ tubuh lainnya. Menurut 

Riset kesehatan dasar (RISKESDAS) Kementrian Kesehatan RI (2013) 

persentase penduduk Indonesia yang mempunyai masalah gigi dan mulut 

meningkat dari 23,2% pada tahun 2007 menjadi 25,9% pada tahun 2013. 

 Usulan penelitian ini membangun Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa 

Penyakit Pada Gigi dan Mulut. Dimana sistem pakar ini diperoleh data dari drg. 

Sinta Prabawati dengan pendekatan rule base  metode Naïve Bayes.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penulisan proposal skripsi yaitu : 

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa 

penyakit gigi dan mulut. 

2. Bagaimana menerapkan metode Naïve Bayes kedalam aplikasi sistem 

pakar. 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Sistem pakar yang dibangun dapat mendiagnosa penyakit gigi dan mulut. 

2. Sistem pakar yang dibangun berbasis web. 

3. Metode penalaran yang digunakan adalah metode Naïve Bayes dengan 

rule base IF-THEN. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun Aplikasi Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit gigi dan 

mulut dengan menyediakan gejela – gejala penyakit yang dirasakan 

pasien. 

2. Menerapkan metode Naïve Bayes pada aplikasi sistem pakar untuk 

mendiagnosa penyakit gigi dan mulut pada manusia. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk 

mendeteksi lebih dini dan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit 

gigi dan mulut, sehingga masyarakat umum lebih peduli dengan kesehatan gigi 

dan mulut. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan data, 

analisis, hasil penelitian dan pengujian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metodologi yang dilakukan dalam penelitian, langkah-

langkah yang dilakukan mulai dari studi literature, pengambilan data 

sampai analisa dan hasil akhir. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Berisi tentang implementasi approach yang diterapkan terhadap rancangan 

yang di proposed. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang rancangan sistem pakar berbasis web yang menjadi usulan 

penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan kontribusi yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


